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فرنسا ..مهد أول صحيفة في العالم
الصحف هي الوسيلة الرئيسة
للصحافيني لنقل األخبار ،وكان
أول ظهور للصحيفة عام1700م
 ،ت��ب� َع ظ��ه��ور الصحافة ظهور
للمجالت في القرن الثامن عشر
للميالد ،يليها ظ��ه��ور اإلذاع���ة
والتلفزيون في القرن العشرين،
عقبها حديثا ً ظ��ه��ور اإلنترنت
ف��ي ال��ق��رن احل���ادي والعشرين
للميالد.
والصحف أو اجلرائد هي عبارة
ع��ن مطبوعة دوري���ة اإلص���دار،
متنوعة في مضمونها ،لها شكل
ومنط محدد مع النشرة أو املادة
امل��ط��ب��وع��ة ،حت��ت��وي الصحيفة
املطبوعة على ع���د ٍد م��ن امل��واد
اإلعالم ّية بصيغ ٍة صحف ّية ،والتي
تتضمن أنباء متداولة عن آخر
األخبار وامل��ق��االت والتحليالت،
وع����دد م��ن ال���زواي���ا واألب����واب
املفرغة متخصصة ألن���واع من
األدب والكتابات املنوعة ،وتهدف
الصحافة في شكلها ومضمونها
إلى التوزيع والنشر ونقل األخبار
ٍ
إعالنات ومعلومات.
في شكل
ع���اد ًة م��ا يتم طبع النسخ من
الصحف على ورقٍ زهيد الثمن،
وت��ن��ق��س��م ال��ص��ح��ف إل���ى عامة
ومتخصصة ،وميكن أن تصدر
بشك ٍل دوري كأن تكون يوم ّية أو
أسبوع ّية أو شهرية.
أول ظهور للصحف

نشرت أول صحيفة عام 1605
ل��ل��م��ي�لاد ،وأول صحيفة ك��ان
ظهورها في فرنسا عام 1632م،
حيث صدرت أول صحيفة فرنسية
وأول صحيفة على نطاق العالم،
وأطلق عليها صحيفة «األخبار
اليوم ّية» ،تلتها بفتر ٍة قصيرة
ظهور صحيفة «الغازيت».
وكانت أول صحيف ٍة عرب ّية تسمى

«احلوادث اليوم ّية» ،مت صدورها
في زمن احلمالت الصليب ّية ،عن
طريق املطبعة الفرنس ّية التي
أحضرها نابليون بونابرت ،وأول
ظهور لصحيفة عرب ّية في الشمال
اإلفريقي هي صحيفة «املبشر»،
عام 1847م.
الصحافة في التاريخ القدمي

كانت هناك بدايات للصحف في
«روما القدمية» ،حيث كانت تنشر
اإلعالنات احلكوم ّية ،ويتم نحت
تلك اإلعالنات باملعادن واحلجر،
وتعليقها على ج��دران األماكن
العامة ،وأطلق على تلك الصحف
اسم «أكنا دورينا».
السلطة الرابعة

كان للصحافة تأثي ٌر كبير على
خلق الرأي العام ،لهذا أطلق عليها
اسم السلطة الرابعة ،ويطلق على
الصحافة أيضا ً «مهنة البحث عن
املتاعب» ،ملا حتمله هذه املهنة من
مخاطر في عملية جمع األخبار
لنشرها ،وعلى الرغم من تقدم

وسائل نقل اخلبر ،وال��ذي ابتدأ
باإلذاعة ومن ثم التلفاز وحال ّيا
اإلن��ت��رن��ت ،إال أن ال��ص��ح��ف ما
زالت حتافظ على مكانتها ،وذلك
من خ�لال محافظتها على دائرة
االهتمام من قبل اجلمهور ،عن
طريق تقدميها للخدمات العامة
أو تقدمي اإلع�لان��ات أو تعمقها
في األحداث اليوم ّية ،إضاف ًة إلى
سرعة وسهولة وصولها للقارئ.
محتويات الصحف

حت��ت��وي ال��ص��ح��ف «ال��ع��ام��ة»
ع���ل���ى س��ل��س��ل��ة م����ن األخ���ب���ار
واألحداث السياس ّية والرياضية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
احمللية وال��ع��امل��ي��ة ،ان حتتوي
ال��ص��ح��ف حت���ت���وي ع��ل��ى ع��دد
م��ن األع��م��دة وامل��ق��االت ورس��وم
ال��ك��ارك��ات��ي��ر وغ��ي��ره��ا ،وت��ع��د
الصحافة املكتوبة املهنة األهم
لنقل األخبار واألحداث في احمليط
املجتمع والعالم ،واملَهمة األولى
لهذه املهنة هي البحث عن األخبار
ونقلها.

